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Creating impact with public funding  

Mapa dos auxílios com finalidade regional para Portugal  

 

A Comissão Europeia aprovou, a 8 de fevereiro do corrente, o mapa de 
Portugal para a concessão dos auxílios estatais com finalidade regional no 
período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2027, no âmbito das 
Orientações revistas relativas aos auxílios com finalidade regional («OAR»).  

Neste sentido, o mapa dos auxílios com finalidade regional de Portugal define 
as regiões portuguesas elegíveis para auxílio regional ao investimento, 
estabelecendo igualmente as intensidades máximas de auxílio nas regiões 
elegíveis. 
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A intensidade de auxílio é o montante máximo de auxílio estatal que pode ser concedido por beneficiário, 

expresso em percentagem dos custos de investimento elegíveis e, nos termos das OAR revistas, serão elegíveis 

para auxílios regionais ao investimento, regiões que abrangem 70,23% da população portuguesa. 

Intensidades de auxílio majoradas para as PME 

As intensidades máximas de auxílio previstas para as grandes empresas podem ser majoradas até 20 pontos 
percentuais para as pequenas empresas ou até 10 pontos percentuais para as médias empresas para os 
respetivos investimentos iniciais com custos elegíveis até 50 milhões de euros. 

Tabela1. Tabela resumo da intensidade máxima de auxílio por região 

Código NUTS Nome da região NUTS 
Intensidade máxima de auxílio 

(grandes empresas) 

Regiões «a» 

PT11 Norte 30% 

PT16 Centro (PT)  

PT16B Oeste 30% 

PT16D Região de Aveiro 30% 

PT16E Região de Coimbra 30% 

PT16F Região de Leiria 30% 

PT16G Viseu Dão Lafões 30% 

PT16H Beira Baixa 30% 

PT16I Médio Tejo 30% 

PT16J Beiras e Serra da Estrela 40% 

PT18 Alentejo  

PT181 Alentejo Litoral 30% 

PT184 Baixo Alentejo 30% 

PT185 Lezíria do Tejo 30% 

PT186 Alto Alentejo 40% 

PT187 Alentejo Central 30% 

Tabela1. Tabela resumo da intensidade máxima de auxílio por região (cont.) 

Código NUTS Nome da região NUTS 
Intensidade máxima de auxílio 

(grandes empresas) 

Regiões «a» 

PT20 Região Autónoma dos Açores 50% 

PT30 Região Autónoma da Madeira 40% 

Regiões «c» não predefinidas 
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PT150 Algarve (parcialmente) 15% 

Apenas as seguintes partes da região NUTS 3 são elegíveis como região «c» não predefinida: São Brás de Alportel, 
Alferce, Boliqueime, Cachopo, Ferreiras, Loulé (São Clemente), Loulé (São Sebastião), Mexilhoeira Grande, Monchique, 
Paderne, Pechão, Quelfes, São Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra, União das freguesias de Algoz e Tunes, 
União das freguesias de Conceição e Estoi, Vaqueiros. 

PT170 Área Metropolitana de Lisboa (parcialmente) 15% 

Apenas as seguintes partes da região NUTS 3 são elegíveis como região «c» não predefinida: Alcochete, Gâmbia-Pontes-
Alto da Guerra, Moita, Pinhal Novo, Quinta do Anjo, Sado, São Francisco, União das freguesias de Atalaia e Alto 
Estanqueiro-Jardia, União das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, União das freguesias de Palhais e Coina, 
União das freguesias de Pegões, União das freguesias de Poceirão e Marateca. 

 

Para mais detalhes consulte o documento Auxílio estatal SA.100752 (2021/N) — Portugal 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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